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Herhaalde malen mocht ik in den laatsten tijd van den heer

Mr. M. G. Piepers te Batavia kleine bezendingen ontvangen van

parasitische vliegen , welke door hem bij het kv^'^eeken van vlinders

uit de rupsen en poppen of op andere wijze waren verkregen.

Ik kan hem daarvoor niet genoeg erkentelijk zijn, te meer omdat

dergelijke insecten in tropische landen gewoonlijk geheel worden

veronachtzaamd en daardoor zelden tot ons overkomen. De reden

hiervan is niet ver te zoeken. Deze vliegen hebben over 't alge-

meen niets opvallends en gelijken zoo veel op onze meest gewone

Europeesche soorten , dat eene collectie uit de tropen , uitsluitend

uit deze groep bestaande , op het eerste gezicht bijna niet van eene

dergelijke inlandsche te onderscheiden is. Geen wonder dus, dat

onze kennis betreffende de fauna van .lava , voor zooveel de afdeeling

der Tachininen aangaat, zich nog op een lagen trap bevindt en

dat het aantal beschreven soorten op verre na in geen verhouding

staat tot de velen, die er ongetwijfeld zullen voorkomen. Volgens

mijne aanteekeningen zijn er uit geheel zuidelijk Azië, na aftrek

der bekende synoniemen, nog geen 150 soorten van Tachininen

beschreven, en daaronder niet meer dan 24, waarvan Java als

vaderland wordt vermeld.

In dit opstel worden 16 soorten behandeld; drie er van zijn

reeds vroeger beschieven, ofschoon het van twee van deze niet

bekend was , dat zij ook op Java voorkomen ; de overigen zijn

novae species en een daarvan heeft mij zelfs aanleiding gegeven

tot het oprichten van een nieuw geslacht. Door uitvoerige beschrij-
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vingen en door van elke soort tevens afbeeldingen te geven, heb

ik getracht ook anderen in de gelegenheid te stellen zich eene

duidelijke voorstelling van de hier behandelde vormen te maken;

wat in deze groep van insecten te meer noodig is , omdat de ken-

merken , waardoor geslachten en soorten zich van elkander onder-

scheiden, in den regel zeer vaag zijn, waarvan reeds vele ver-

warringen en onzekerheden in de systematiek het gevolg zijn geweest.

1. NemoraeatropidobothraBr. B.

Brauer en von Bergenstamm, DenJcschr. K. Akad. der IFissensch.

in Wien, LVIII, p. 361.

Beeds eenige jaren geleden werd mij door Mr. Piepers een

mannelijk exemplaar gezonden van eene groote en ongemeen fraaie

Javaansche Tachinine, zeer kenbaar door het roodgele achterlijf,

waarover een breede, aan de kanten iets hoekige, zwarte rugband

loopt , en door de vleugels , die aan de wortelhelft roodgeel , aan

de spitshelft, vooral langs de aderen, donkerbruin zijn. Bij geen

der schrijvers, die over uitlandsche Diptera handelen, kon ik eenig

spoor van dit dier ontdekken , en het bleef dus ongedetermineerd

in mijne collectie, totdat in 1891 het tweede gedeelte van het

werk van Professor Brauer en von Bergenstamm verscheen en ik

daarin al spoedig de soort onder bovengemelden naam duidelijk

beschreven vond.

Ik acht het niet onnuttig van deze prachtige soort hier eene

afbeelding, alsmede eene schetsteekening van den kop in profiel,

te geven (pi. 4, fig. 1 en la).

Waarschijnlijk is het exemplaar door den heer Piepers ge-

vangen, althans ik heb het gekregen zonder eenige aanduiding,

dat het gekweekt zou zijn.

Het wijfje , dat door het geheel zwarte achterlijf zeer van het

mannetje verschilt, maar in de kleur en teekening der vleugels

daarmede overeenkomt, bevindt zich in het Leidsche Museum,

onder den naam van Nemoraea hïcolor Macq. , in exemplaren
,

indertijd door Blume van Java overgezonden. Werkelijk laten de
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beschrijving en de vleugelafbeelding, door Macquart gegeven, geen

twijfel over, dat hij het $ van N. trop'ulobothra voor oogen heeft

gehad. Hij geeft ook Java als vaderland aan >) en ontving de soort

van Bigot; zij zal derhalve waarschijnlijk in de collectie van dezen

laatste voorkomen ^). Evenmin valt het te betwijfelen, of Walker's

beschrijving van Tachlna {Nemoracit) grandis en de daarbij door

Westwood gegeven afbeelding betreffen mede het j van tropidohothra.

Toch schijnt het mij verkieslijk den nieuwen naam, door Brauer

en von Bergenstamm aan het dier gegeven , te behouden , omdat

daaronder beide sexen zijn beschreven, terwijl zoowel Macquart als

W^alker alleen het 2 kenden en bovendien de beide namen (hicolor

en grandis) reeds voor een aantal andere Tachinen-soorlen ge-

bezigd zijn.

Als synoniemen voor Nemoraea tropidohothra Br. B. zijn dus bij

te voegen :

Nemoraea hicolor Macq. BiiÉ exot. supp. 4 p. 182, pi. 46,

f. 6 (vleugel).

Tachina {Nemoraea) grandis Y^dlk. Ins. Saundersiana ^ Dipt.

p. 278, pi. 7, f. 1.

2. Crossocosmia Sericariae Rond.

Van deze soort ontving ik van Mr. Piepers meer dan eens exem-

plaren van Java, en daaronder een paar, die uit eene groote

beerrups (de naam werd mij niet medegedeeld) werden gekweekt.

Ik twijfel er niet aan , of Tachina cilijjes Macq. moet als dezelfde

soort worden beschouwd. Macquart's beschrijving toch kan zonder

eenigen dwang worden toegepast; wel noemt hij de palpen zwart,

maar dit schijnt mij toe geen overwegend bezwaar op te leveren,

als men in aanmerking neemt, dat bij sommige exemplaren de

kleur der palpen zeer donker is. Zeker is het althans , dat Masicera

1) In zijnen index {Dipt. ex. supp. 4 p. 356) noemt Macquart ten onrechte

als vaderland : Nouvelle Hollande.

2) Deze collectie is na Bigot's dood door aankoop het eigendom geworden

van den heer G. H. Verrait, Sussex Lodge, Newmarket, in Engeland.
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cilipes, Hoor mij in het werk der Sumatra-expeditie beschreven,

met afbeelding van het $, niet anders is dan Crossocosmla Seri-

cariae. Om soortgelijke redenen als liiervoren door mij voor Nemoraea

trojndobotJira zijn aangegeven, zou ik ook hier den naam, door

Macquart gegeven, al is deze ouder, voor dien van ^^ric'üsriad Rond.

willen doen wijken.

Ten einde de soort des te meer kenbaar te maken, voeg ik

hierbij nog eene afbeelding van liet ^ (pi. 4 , fig. 2) , alsmede

schetsteekeningen van den kop in beide sexen (fig. 2 a—f/).

Behalve in Japan, komt de soort dus voor op Java en Sumatra,

alsmede in Britsch Indie. Dit laatste is mij gebleken uit een

typisch exemplaar, parasitisch uit Aiaheraea Mylltta Drury ver-

kregen en door wijlen Bigot ten onrechte als Maslcera grandis

Walk. gedetermineerd.

De synonymie der soort moet derhalve worden vastgesteld als volgt:

Ugiììiì/ia Sericariae Rond., Buil. Soc. ent. Ital. II, p. 437

en p. 223.

Tachina cilipes Macq. Dipt. exot. II, 3, p. 62, pi. 6, f. 6.

Masicera cilipes v. d. Wulp, Sumatra exped. Dipt. p. 36,

pi. ir, f. 5.

Masicera grandis Bigot, India Museum Notes ^ I, p. 211

(nee Walker),

Croisocosmia Sericariae Mik , Wien. Ent. Zeitschr. IX
, p. 309

,

Taf. III, f. 7 en 8.

3. C r o S 8 O c o S m i a e u r v i p a I p i s n. sp. (c? ?).

PL 4, fig. 3.

Ovato-elliptica, cinerea; epistomate albo; thorace lineis quatuor

nigris; abdomine segmento primo toto, segmenloram reliquorum

margine apicali lineaque dorsali nigris; palpis rubro-fuscis, curvatis
;

antennis pedibusque nigris; antennarum articule tertio secundo

triplo longiore, tibiis posticis extrorsim breviter ciliatis; unguibus

ei; pulvillis baud elongatis.

Long. 9.5 mm.
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Vooi'loopig breng ik deze soort tot het genus Crossocosmla
,

waarmede zij in de meeste kenmerken overeenstemt , o. a. in het

gemis van duidelijke macrochaeten op de beide eerste segmenten

van het achterlijf en in de wimperachtige beborsteling der achter-

schenen. Ik moet echter opmerken , dat zij in sommige opzichten

daarvan afwijkt. Zoo dalen de oogen lager af dan bij Cr. Sericariae

en zijn de haken en voetballen merkelijk korter, ofschoon mijne

voorwerpen mannetjes schijnen te zijn, daar zij geene orbitaal-

borstels hebben en het voorhoofd vrij smal is.

Voorhoofd niet vooruitstekend, geelachtig aschgrauw, op den

schedel smaller dan de oogen; voorlioofdsband zwart, smaller dan

de zijden , voorhoofdsborstels zwak , in eene gebogen rij afdalende

tot aan het einde van het tweede sprietenlid; builenwaarts van de

voorhoofdsborstels nog vele haren, weinig van die borstels ver-

schillende; geen orbilaal-borstels; drie paren schedelborstels. Aan-

gezicht, wangen en achterste oogranden wit; het aangezicht bijna

rechtstandig; gezichtslijsten boven den mondrand slechts weinig tot

elkander gebogen en aldaar met vele borstels bezet, die echter niet

hooger reiken dan het eind der sprieten; te midden dezer borstels
,

een weinig boven den mondrand , steken de langere vibrissen uit.

Oogen naakt, vrij laag afdalende, zoodat het onderste gedeelte niet

meer dan een vierde van de lengte der oogen inneemt. Sprieten

boven de middenlijn der oogen ingewricht en niet tot het onder-

einde der oogen reikende ; het derde lid ongeveer driemaal zoo lang

als het tweede; sprietborstel onduidelijk geleed, tot iets voorbij het

midden verdikt; de sprieten zijn zwart, het uiteinde van het tweede

en de wortel van het derde lid dragen nochtans sporen van eene

lichtere, rosachtige kleur. Zuiger zwart; palpen uitstekend, naar

boven gebogen, donker roodachtig, vooral naar het uiteinde. —
Thorax van boven geelachtig aschgrauw, met vier smalle , aan den

dwarsnaad afgebroken, zwarte strepen; borstzijden grijs; schildje

geelachtig grauw , aan den wortel zwarlbruin , aan het einde rood-

achtig en door de beharing okergeel. —Achterlijf eivormig, de eerste

drie ringen zijn ongeveer van gelijke lengte, de anaal-ring korter
;

eerste ring zwart; de tweede en derde ringen grijs, met breeden
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zwarten acliterrand, in de zijden met bruinrooden gloed; anaal-

ring glanzig zwart , van voren met grijzen zoom ; over de middenste

ringen loopt eene zwarte rugstreep, nevens welke zich de zwarte

kleur , naarmate van het opvallend licht , naar voren uitbreidt
;

aan den achterrand van den tweeden ring zijn een paar zeer korte

macrochaeten ; die van den derden ring zijn langer en vormen eene

reeks langs den achterrand; op den anaal-ring zijn zij over de

geheele oppervlakte verspreid , doch vallen weinig in het oog tusschen

de dichte beharing. —Pooien zwart; de voordijen van boven en van

achteren met kamachtig geplaatste borstels; achterschenen aan de

buitenzijde wimperachtig met borstels, die echter korter zijn dan

bij Sericariae; tarsen slank, ongeveer zoo lang als de schenen;

haken en voetballen weinig langer dan het laatste lid , de voet-

ballen geelachtig. —Vleugelschubben geelachtig wit. Vleugels met

nauwelijks iets grauwe tint, een weinig langer dan het achterlijf,

zonder randdoorn; spitscel vrij kort vóór de vleugelspits geopend;

ombuiging der discoidaal-ader (vierde langsader) met iets stompen

hoek en zonder aanhangend adertje; middendwarsader op het midden

der schijfcel; spitsdwarsader zeer weinig gebogen, soms bijna

recht; achterdwarsader iets meer gebogen.

Drie exemplaren van Java (Piepers), waarvan een gekweekt uit

Ht/jiaetra remosa Hbn. Bij een der voorwerpen is de kleur van den

thorax meer zuiver grijs en zijn de beide zwarte middenstrepen

iets breeder ; bovendien is het schildje meer zwartachtig met rood-

bruinen achterrand; daar het overigens met de beide anderen

overeenkomt, kan ik er niet anders dan eene variëteit in zien.

4. Crossocosmia discreta n. sp. <??,

PI. 4, fig. 4.

Ovata, cinerea; epistomate albo; thorace lineis quatuor nigris;

abdomine nigro, segmentis secundo et sequentibus margine anteriori

cinereo ; antennis pedibusque nigris ; antennarum articulo tertio

secundo triplo longlori; tibiis posticis extrorsim breviter ciliatis;

unguibis el pulvillis elongatis in <?; palpis rubro-fuscis.

Lono:. 8 mm.
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Ook deze soort, ofschoon nog kleiner, vertoont over 't algemeen

de kenmerken van het geslacht Crossocosmia ^ doch heeft, evenals

de voorgaande, de oogen lager afdalende dan bij Cr. Soricariae;

bij het (? zijn de haken en voethallen verlengd.

Kop en oogen ongeveer als bij curvipaljjis gevormd;- voorhoofd

licht geelachtig grauw, bij het $ smaller dan de oogen, bij het

5 iets breeder, doch minder breed dan hi] Sericariae^; voorhoofds-

band zwart, zoo breed als de zijden; voorhoofdsborstels in eene

gebogen rij tot het eind van het tweede sprietenlid afdalende, bij

het c? zwak, bij het $ steviger; buitenwaarts van deze borstels

bevindt zich op het voorhoofd eene zeer fijne beharing, welke alleen

met eene sterke loupe zichtbaar wordt ; bij het $ zijn ter weder-

zijde twee naar voren gerichte orbitaal-borstels, die bij het <? ont-

breken; schedelborstels als bij cnrvlpalpis. Aangezicht, wangen en

achterste oogrand witachtig (c?) of zilverwit (?). Sprieten zwart,

boven de middenlijn der oogen ingeplant, het derde lid driemaal

zoo lang als het tweede; sprietborstel tot iets voorbij het midden

verdikt. Zuiger zwart; palpen donker roodbruin, cylindrisch, naar

het uiteinde verdikt en iets opgebogen , doch niet zoo sterk als bij

de voorgaande soort. —Thorax aschgrauw , met vier smalle, aan den

dwarsnaad afgebroken, zwarte strepen; schildje geelachtig grauw,

bijna okergeel , aan den wortel zwartbruin. —Achterlijf eivormig, de

eerste drie ringen van gelijke lengte, de anaal-ring korter; eerste

ring zwart; de volgende ringen zwart, eenigszins glanzig, aan den

voorrand met een lichten zoom , die bij het i breeder en geel-

grauw, bij het % smaller en witachtig is; in sommige richtingen

vertoont zich ook eene zwarte rugstreep, en bij het i hebben de

zijden van het achterlijf iets roodachtigs; macrochaeten als bij

curvipalpis. Ook de pooten zijn als bij die soort gevormd en be-

borsteld; de haken en voetballen zijn bij het $ echter een weinig

meer verlengd en langer dan het laatste tarsenlid; de voortarsen

van het 2 zijn niet verbreed. —Vleugelschubben geelachtig (<?) of

wit (5). Vleugels met flauwe grijsachtige tint; spitscel dicht bij.de

vleugelspits geopend; ombuiging der discoidaal-ader rechthoekig,

zonder aanhangend adertje; middeldsvarsader op het midden der
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scliijfcel; de beide buitenste dwarsaderen een weinig gebogen.

Een c? en een 5 van Java (Piepers), het eerste gekweekt uit

Godara comalis Guen., het wijfje uit esn nog ongedelermineerd

Microlepidopteron.

5. M a s i c e r a I i n e a r i f r o n s n. sp. c? 5.

PI. 4, fig. 5.

Ovato-elliptica, cinerea; capite albescente; stria frontah, thoracis

Uneis quatuor, abdominis segmento primo toto et segmentorum

rehquorum margine apicaU Uneaque doi'saH , antennis pedibusque,

nigris; palpis rufis; antennarum articule ultimo secundo quintuplo

longiori.

Long, 7 mm.

Voorhoofd niet vooruitstekend , ongeveer een derde ter breedte

van den kop, hchtgrijs; voorhoofdsband duidelijk, zwart, iets

smaller dan de zijden; voorhoofdsborstels kort, tot aan het eind

van het tweede sprietenlid afdalende ; drie paren iets langere schedel-

borstels; bij het $ bovendien ter wederzijde een paar stevige , naar

voren gebogen orbitaal-borstels. Aangezicht bijna rechtstandig , wit
;

mondrand niet vooruitstekend
;

gezichtslijsten naar onderen diver-

geerend, doch boven de mondopening weder flauw ingebogen;

vibrissen dicht boven den mondrand ingeplant en daarboven nog

eenige zwakkere borstels. Oogen naakt, tot vrij dicht aan den

onderkant van den kop afdalende. Sprieten zwart, boven de midden-

lijn der oogen ingewricht; de beide worlelleden kort; het derde lid

vijfmaal zoo lang als het tweede, tot dicht aan den mondrand

reikende; sprietborstel naakt, aan de wortelhe'ft verdikt, doch

langzaam dunner wordend en aan het einde haarfijn. Zuiger zwarl
;

palpen bleek roestkleurig, cylindrisch. —Thorax en schildje asch-

grauw; op den rug van den thorax vier zwartachtige langslijnen,

de beide middenste achter den dwarsnaad onduidelijk; aan het

eind van den thorax en aan den achterzoom van het schildje lange

macrochaeten. —Achterlijf eivormig (bij het Ç naar hel einde spits

toeloopend), grauw; de eerste ring en de achterrand der volgende
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ringen zwart en min of meer glanzig; voorts eene zwarte rug-

streep , die naarmate het liclit er op valt , soms door een zwart-

achtigen weerscliijn wordt begrensd; aan den achterrand van den

tweeden en derden ring platliggende en daardoor weinig in het oog

vallende macrochaeten. —Pooten zwart; middenschenen met een paar

lange, naar beneden gerichte borstels even onder het midden;

achterschenen aan de buitenzijde met eene reeks kamachtig gestelde

borstels; tarsen korter dan de schenen; haken en voetballen in

beide sexen kort. —Vleugelschubben witachtig. Vleugels met flauwe

grijsachtige tint; spitscel kort voor de vleugelspits geopend; middel-

dwarsader op het midden der schijfcel; ombuiging der discoidaal-

ader rechthoekig; spitsdwarsader en achterdwarsader zacht gebogen.

Drie exemplaren (twee mannetjes en een wijfje) , Java (Piepers);

onbekend uit welke vlindersoort zij zijn voortgekomen.

Genus P A R E X O R I S T A Br. en B.

Dit geslacht werd door Professor Brauer en von Bergenstamm

{Benhchr. K. AJcad lllss. Uien, IMI, p. 87 en LVJII p. 318)

van het genus Exorìsta Meig. afgescheiden , om er de talrijke soorten

in op te nemen, welke smalle kinbakken hebben, en waarvan

onze gewone Exorìsta liicormn Meig. als een der typen kan worden

beschouwd. Een zevental nieuwe soorten van Java , die ik meen

hiertoe te moeten brengen, wensch ik hieronder te beschrijven.

Zij behooren allen tot die, bij welke aan het achteilijf alleen mar-

ginale macrochaeten aanwezig zijn, de sprielborstel geen aanduiding

van geledingen vertoont en de palpen roodachtig of geel zijn.

Overigens zijn die zeven soorten op de volgende wijze te onder-

scheiden :

1. Dijen en schenen roodgeel , alleen de tarsen zwart. rubeola.

Pooten zwart, somtijds de schenen geelachtig . . 2

2. Achterlijf roodgeel, met breeden , zwartachtigen

rugband. corvlnoldcs.

Achterlijf zwart , meestal met aschgrauwen voor-

rand der ringen 3
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3. Schenen gebogen. . . , ,' curvipes.

Schenen recht 4

4. Schildje geheel zwart (achterlijf glanzig zwart,

met grijze plekken op den tweeden ring) . . laeviventris.

Schildje roodgeel of grauwachtig geel , althans aan

den achterrand (achterlijf met grauwen voor-

zoom aan de tweede en volgende ringen) . . 5

5. Voorhoofd van boven plat, aan de inwrichting

der sprieten een weinig hoekig uitstekend; die

inwrichting merkelijk boven de middenlijn der

oogen gentÜïs.

Voorhoofd meer zuiver afgerond en niet uitstekend;

inwrichting der sprieten op de middenlijn der

oogen of nauwelijks iets daarboven .... 6

6. Schedel (in $') bijna zoo breed als de oogen
;

tweede lijfsring (in <?) met een paar groote,

steil opstaande macrochaeten iridipennis.

Schedel (in <?) half zoo breed als de oogen ; ma-

crochaeten van den tweeden lijfsring (in <?)

kort en weinig tusschen de beharing uitkomende. modïcella.

De drie laatstgenoemde soorten behooren in de verwantschap

van onze inlandsche P. lucorum Meig.

6. P a r e X o r i s t a rubeola n. sp. Ç.

PI. 5, fig. 1.

Ovata , cinerea ; capite albo ;
thorace lineis obsoletis fuscis

;
ab-

domine flavido-rufo, stria dorsali et segmento tertio margine apicali

nigris; antennis nigris, articulis basalibus rufis, articule tertio

secundo quadruplo longiori; palpis pedibusque rufis, tarsis nigris.

Long. 7.5 mm.

Kop halfrond, wit; voorhoofd gebogen; schedel zoo breed als de

oogen; voorhoofdsband zwart, smaller dan de zijden; voorhoofds-

borstels weinig talrijk maar stevig, de onderste ter hoogte van het

tweede sprietlid ; drie paar sehedelborstels achter elkander , als een
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vervolg van de vooihoofdsborslels ; een paar naar voren gerichte

ocellaar-borstels , en ter wederzijde een paar, mede naar voren

gerichte orbitaal-borstels. Oogen tot dicht aan den onderkant van

den kop afdalende, met zeer korte, weinig zichtbare beharing.

Aangezicht bijna rechtstandig; mondrand niet vooruitstekend; ge-

zichtslijsten naar onderen iets uit elkander wijkende en daar

nauwelijks weder ingebogen; vibrissen juist aan den mondrand,

zonder korte borsteltjes er boven; wangen smal, naakt; kinbakken

van onderen met eenige borstels; kinbaard wit. Sprieten op het

midden der ooglengte ingewricht; de beide wortelleden kort , roest-

kleurig; het derde lid zwart, viermaal zoo lang als het tweede;

sprietborstel aan de wortelhelft slechts weinig verdikt. Zuiger aan

den wortel zwartachtig, de lippen bleek roodgeel, evenals de

cylindrische palpen. —Thorax aschgrauw , met vier donkere, weinig

in 't oog vallende langslijnen; schildje geelachtig aschgrauw, aan

den wortel zwartachtig, in de zijden en aan den achterrand met

eenige lange macrochaelen. —Achterlijf eivormig, de beide middenste

ringen het langst; de grondkleur is roodgeel, doch wijzigt zich door

een lichtgrijzen of witachtigen. vlekkigen weerschijn, die in de

zijden tot het zilverwitte overgaat ; op den eersten ring vertoont

zich eene zwarte rugvlek , op den tweeden ring een zwarte rug-

band, die naar achteren breeder wordt, zich op den derden ring

voortzet en daar in een glanzig' zwarten achterzoom overgaat; de

anaal-ring is aan de voorste helft grauwachtig, aan het einde zwart;

de buik is roodgeel met witten weerschijn en eene smalle zwarte

middenstreep ; aan den achterrand van den eersten ring zijn een

paar korte macrochaeten, aan dien van den tweeden ring een paar
,

die langer en steviger zijn, aan den achterrand van den derden

ring eene reeks van verscheidene lange en krachtige macrochaelen;

de anaal-ring is, zoowel op het midden als aan het einde ^ met

een aantal macrochaeten bezet. —Pooten roodgeel , met zwarte tarsen;

middenschenen onder het midden met enkele stevige borstels en

met krachtige eindsporen ; achterschenen buitenwaarts met eene rij

borstels, waarvan er een onder het midden langer is; voor- en

achtertarsen zoo lang als de schenen , de middentarsen iets korter
;
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haken en voetballen kort. —Vleugelschubben geelachtig wit. Vleugels

zonder randdoorn, met grijze tint, aan den wortel geelachtig;

spitscel dicht voor de vleugelspüs geopend ; middeldwarsader op

het midden der schijfcel; ombuiging der discoidaal-ader rechthoekig,

zonder eenige aanduiding van een aanhangend adertje; spitsdwars-

ader ingebogen; achterdwarsader flauw geslingerd.

Een $ van Java (Piepers); uit de daaraan gehechte nummer-

etiquette blijkt, dat het is gekweekt, doch de vlindersoort, waaruit

het is voortgekomen , is mij niet opgegeven.

7. Parexorista corvinoides n. sp. <? Ç.

PI. 5, fig. 2.

Ovata; capite albo; Ihorace cinereo; scutello ochraceo ; abdomine

flavido-rufo, stria dorsali lata nigricante; antennis pedibusque nigris;

tibiis testaceis
;

palpis rufis.

Long. 5.5 —7 mm.

Voorhoofd afgerond, niet vooruitstekend, grauw met witacht igen

weerschijn ; schedel in <? ter halve breedte der oogen , in $ een

weinig smaller dan de oogen ; voorhoofdsband zwart , smaller dan

de zijden ; voorhoofdsborstels tot het eind van het tweede sprieten-

lid afdalende; bij het Ç zijn de voorhoofdsborstels minder talrijk,

maar steviger; voorts heeft het drie paar naar achteren gerichte

schedelborstels, benevens een paar naar voren gerichte ocellaar-

borstels en ter wederzijde twee stevige orbitaal- borstels, mede voor-

waarts gebogen (bij het mannelijk exemplaar, dat voor mij staat,

zijn de schedelborstels en de ocellaar-borstels afgebroken). Oogen

tot dicht aan het ondereind van den kop afdalende, met korte,

bleekgele beharing. Aangezicht en wangen wit; gezichtslijsten

scherpkantig, van onderen een weinig ingebogen; vibrissen juist

aan den mondrand, met enkele kortere borstels er boven; de zeer

smalle kinbakken wit , even als de achterste oogrand ; achterhoofd

lichtgrijs; kinbaard wit. Sprieten zwart, boven het midden der

oogen ingewricht; de beide wortelleden kort; het derde lid niet

wel driemaal zoo lang als het tweede, naar onderen iets verbreed

en afgerond; sprietborstel nauwelijks tot het midden verdikt. Zuiger
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briiinzAvart
;

palpen roodgeel, naar het einde dikker. —Thorax asch-

grauw, van voren lichter, met vijf zwartachtige langslijnen, die

Lij het c? niet altijd duidelijk zijn, omdat daar de gi'ondkleur

donkerder is; borstzijden liclitgrijs; schildje bruinachtig geel, eenigs-

zins okerkleurig, mei eenige lange macrochaeten , waarvan twee

aan den achterrand gekruist. —Achterlijf eivormig, roodgeel (c?) of

roodbruin ($) ; de eerste ring in 't midden zwart ; de beide volgenden

met een breeden donkeren rugband; bij het c? is deze rugband donker-

bruin en verdeelt zich soms , naarmate van het daarop vallend licht
,

in drie zwarte strepen, met witachtig weerschijnende tusschen-

ruimten, terwijl zich aan den voorkant der ringen een smalle geel-

achtig witte zoom vertoont ; bij het ? is de rugband zwart , met on-

regelmatige witacbtige weerschijnvlekken; de anaal-ring is in beide

sexen nagenoeg geheel zwart , terwijl de lichte kleur alleen in een klein

hoekje ter wederzijde overblijft; aan den tweeden ring zijn een paar

marginale macrochaeten , aan den derden ring eene reeks van der-

gelijke macrochaeten. —Pooten zwart, de schenen bruingeel;

voor- en achlertarsen zoo lang als de schenen; de middentarsen

korter; onder aan de voordijen eene rij kamachtig gestelde borstel-

haren; aan de middenschenen omstreeks het midden een paar

borstels en voorts krachtige eindsporen; achterschenen buitenwaarts

winiperachtig met borstels, waarvan een paar onder het midden

langer zijn; haken en voetballen hij het <? verlengd, het meest

aan de voortarsen; de voetballen geelachtig. —Vleugelschubben

geelachtig wit. Vleugels met grijsachtige tint, bij het c? langs den

voorrand flauw bruingeel; spitscel kort vóór de vleugelspits ge-

opend; middendwarsader op het midden der schijfcel; ombuiging

der discoidaal-ader rechthoekig zonder aanhangend adertje; spits-

dwarsader een weinig ingebogen ;
schijfd warsader bij het c? flauw

geslingerd, bij het ? bijna recht.

Een mannetje en een wijfje van Java (Piepers), beiden uit

Liparis corticea Sn. gekweekt.

Bij oppervlakkige beschouwing gelijkt de soort op het S van de

gewone Musea corvina Fabr., doch Iaat zich daarvan gemakkelijk

onderscheiden door de naakte sprieten enz.
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8. Parexorista curvipes n. sp. c?.

PI. 5, fig. 3.

Ovata, nigra, epistomate albicante; thorace anlice grisescente,

lineis nigris obsoletis; abdoraine macrochaetis parvis marginalibus;

antennis pedibusque nigris; antennarum articulo ultimo secundo

quadruplo longiori ; tibiis curvatis: palpis rufis.

Long. 6.5 mm.

Voorhoofd aschgrauw, plat, iets vooruitstekend; schedel smaller

dan de oogen ; voorhoofdsborstels ter wederzijde in eene gebogen rij

tot beneden het tweede sprietlid afdalende
;

twee paren naar achteren

gerichte schedelborstels en een paar naar voren wijzende ocellaar-

borstels; orbitaal-borstels ontbreken. Oogen tot dicht aan het onder-

eind van den kop afdalende, met dichte geelachtige beharing.

Aangezicht wit, bijna rechtstandig; mondrand niet vooruitstekend;

gezichtslijsten scherpkantig , van onderen iets naar binnen omge-

bogen; vibrissen juist aan den mondrand, met eenige kortere

borsteltjes er boven; onderkant van den kop met eene rij vrij

stevige borstels; achterste oogrand wit. Sprieten zwart, iets boven

de middenlijn der oogen ingewricht; het derde lid viermaal zoo

lang als het tweede; sprietborstel aan de wortelhelft verdikt en

verder langzamerhand dunner wordende. Zuiger zwartbruin; palpen

roodgeel , cylindrisch , naar het eind verdikt. —Thorax en schildje

zwart, min of meer met aschgrauwe bestuiving; op den rug van

den thorax eene flauwe aanduiding van zwarte langslijnen; achter-

rand van het schildje roestkleurig. —Achterlijf breed eivormig, zwart

met eenigen glans; macrochaeten klein en alleen aan den achter-

rand der ringen. —Pooten zwart; al de schenen sterk gebogen;

achterschenen buitenwaarts wimperachtig met borstels , waarvan er

een of twee, beneden het midden, langer en steviger zijn; voor-

en achtertarsen langer dan de schenen , de middentarsen korter
;

haken en voetballen verlengd , die van de beide voorste paren het

meest, de voetballen geelachtig. —Vleugelschubben bleekgeel,

vleugels zonder randdoorn, met grijze tint; spitscel dicht voor de
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vleugelspits geopend; ombuiging der discoidaal-ader rechthoekig,

zonder aanhangend adertje; middeldwarsader iets vóór het midden

der schijfcel; spitsdwarsader recht; schijfd warsader flauw gebogen.

Een $ , Java (Piepers) , onzeker uit welke vlindersoort gekweekt.

9. Parexorista laeviventris n. sp. <?.

PI. 5, fig. 4.

Ovata, nigra; epislomate albo; thorace antico cinereo, nigro-

striato; abdomine nitido, segmento secundo fascia late interrupta

grisea, segmento tertio antico limbo angusto albescente; antennis

elongatis pedibusque nigris; antennarum articulo ultimo secundo

quintuplo longiori; palpis rubro-fuscis.

Long. 5 —6 mm.

Schedel smaller dan de oogen; voorhoofd aschgrauw; voorhoofds-

band zwart , ingedrukt , den schedel niet bereikende ; voorhoofds-

borstels tot beneden het tweede spriethd afdalende; drie paren

schedelborstels en een paar naar voren gerichte ocellaar-borsiels;

orbilaal-borstels niet aanwezig. Oogen tot bijna aan het ondereind

van den kop reikende, met korte, dichte, geelachtige beharing.

Aangezicht, wangen en achterste oogrand wit; gezichtslijsten naar

onderen divergeerend , boven de mondopening nauwelijks iets in-

gebogen; vibrissen aan den mondrand geplaatst, met eenige kortere

borsteltjes er boven ; wangen smal , van onderen met eene rij bor-

stels; kinbaard wit. Sprieten zwart, boven het midden der oogen

ingewricht; de wortelleden kort; het derde lid ongeveer vijfmaal

zoo lang als het tweede, van voren met witten weerschijn ;
spriet-

borstel aan de wortelhelft verdikt en van daar vrij plotseling

haarvormig. Zuiger zwartachtig; palpen donker roodbruin ,
kleinen

dun. —Thorax met aschgrauwe bestuiving, die vóór den dwars-

naad het helderste is en aldaar het begin van zwarte langslijnen

vertoont, waarvan er drie op den rug het duidelijkst zijn; borst-

zijden met lichtgrijze weerschijn vlekken; schildje zwartachtig, aan

den achterrand met lange macrochaeten. —Achterlijf langwerpig

eivormig, glanzig zwart; de derde ring het langst, de anaal-ring
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het kortst; tweede ring met een breeden, in 't midden afgebroken,

lichtgrijzen voorzoom; derde ring met een dergelijken , doch veel

smalleren zoom; het achterlijf is met eene korte en dichte beharing

bezet; aan den achterrand van den tweeden ring zijn een paar

stevige macrochaeten , aan dien van den derden ring eene rij van

dergehjken; anaal-ring mede met verscheidene macrochaeten en

lange haren. —Pooten zwart ; voordijen van onderen met kamachtig

gestelde boi'stels; middenschenen onder het midden met enkele

stevige borstels en met krachtige eindsporen ;
achterschenen buiten-

waarts met eene rij borstels, waarvan een beneden het midden

langer is dan de overigen; voor- en achtertarsen zoo lang als de

schenen, de middentarsen iets korter; haken en voetballen ver-

lengd, de voetballen geelachtig. —Vleugelschubben bleekgeel. Vleugels

met flauwe grijze tint; spitscel een eind voor de vleugelspits smal

geopend; ombuiging der discoidaal- ader bijna rechthoekig, en schijn-

baar met een kleinen aderaanhang, die echter niets meer is dan

eene vleugelplooi; middeldvvarsader voor het midden der schijfcel;

spi tsd warsader bij haren oorsprong uit de discoidaal-ader ingebogen
,

doch verder recht; scliijfdwarsader flauw gebogen.

Twee mannelijke exemplaren van Java (Piepers), uit rupsen of

poppen gekweekt , doch zonder dat de naam der aangetaste vlinder-

soort mij is medegedeeld.

10. Par ex O ris ta g en ti lis n. sp. c? $.

PI. 5, fig. 5.

Ovata, cinerea, fronte plana, subprominente; antennis nigris,

elongatis, articulo tertio secundo quadruplo longiori; palpis pallide

rufis; thorace lineis quatuor nigris; scutello apice ochraceo; abdo-

mine nigro, segmentis secundo et tertio antice cinereis, rnacrochaetis

marginalibus distinctis; pedibus nigris.

Long. 9 mm.

Voorhoofd aschgrauw, plat, aan de inwrichting der sprieten een

weinig hoekig uitstekend; schedel in $ zoo breed als de oogen,

in c? iets smaller; voorhoofdsband zwart, smaller dan de zijkanten
;
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voorhoofdsborstels tot iels beneden het tweede sprietenlid afdalende;

drie paren naar achteren gerichte schedelborstels , alsmede een paar

naar voren gerichte ocellaar-borstels ; bovendien, bij het $, ter

wederzijde een paar orbitaal-borstels. Aangezicht bij het <? zwart-

achtig met witten weerschijn, bij het $ meer zuiver wit; wangen

smal; gezichtslijsten van onderen een weinig ingebogen; vibrissen

aan den mondrand geplaatst en daarboven eenige kortere haren;

aan de kinbakken , die wegens de zeer laag reikende oogen , slechts

lineair zijn, bevinden zich langere borstels; de kinbaard is wit.

Oogen met dichte grauwgele beharing. Sprieten zwart, merkelijk

boven de middenlijn der oogen ingewricht; de beide wortelleden

kort; het derde lid ten minste viermaal zoo lang als het tweede;

sprietborstel aan de wortelhelft een weinig verdikt. Zuiger zwart-

achtig, met vrij lange eindlippen; palpen bleek roodgeel, naar het

uiteinde sterk verbreed. —Thorax van boven geelachtig aschgrauw
,

met vier zwarte fijne langsstrepen , de beide middensten aan den

voorkant beginnende en tot even over den dwarsnaad doorge-

trokken , de beide uitersten aan den dwarsnaad afgebroken en slechts

uit langwerpige vlekjes bestaande; borstzijden grijs; schildje aan

den wortel zwartachlig, naar achteren eenigszins okergeel , over

de geheele oppervlakte met eene dichte en vi'ij lange , zwarte

beharing bezet , aan den achterrand met 6 lange macrochaeten. —
Achterlijf eirond, de eerste drie ringen ongeveer even lang, de

anaal-ring korter; bij het <? is het achterlijf zwart met grauwe

weerschijn vlekken, die het meest aan den voorkant van den tweeden

en derden ring voorkomen , terwijl in de zijden zich eene rood-

gele vlek vertoont; bij het $ is de grauwe kleur meer uitgebreid
,

zoodat het achterlijf zich voordoet als aschgrauw met zwarten achter-

zoom der ringen; bij het <? is het achterlijf met eene dichte zwarte

beharing bekleed, die ook bij het Ç aanwezig, doch minder dicht

is; in beide sexen zijn aan het eind van den eersten ring een

paar korte macrochaeten , aan het eind van den tweeden ring een

paar lange opstaande, en aan het eind van den derden ring eene

geheele reeks van lange macrochaeten; anaal-ring met vele derge-

lijken (zie fig. 5c). —Poolen zwart ;
dijen met kamachtig gestelde
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borstelharen; middenschenen in 't midden met een paar borstels

aan de binnenzijde en een langere aan de buitenzijde, voorts met

stevige eindsporen; achterschenen buitenwaarts wimperachtig met

borstels, waarvan er een langer is dan de overigen; haken en

voetballen bij het Ì verlengd, de voetballen grauwachtig geel, —
Yleugelschubben geelachtig. Vleugels zonder randdoorn , met nauwe-

lijks iets grijsachtige tint; spitscel vrij dicht bij de vleugelspits

geopend; middeldwarsader op of zelfs nog iets vóór het midden

der schijfcel; ombuiging der discoidaal-ader met eenigszins stompen

hoek; spitsdwarsader en schij f d warsader zacht gebogen.

Twee mannetjes en twee wijfjes, Java (Piepers), drie dezer

exemplaren verkregen uit Macroglossa Belia Cr. , een der beide

mannetjes uit Beara singularis L.

11. Parexorista iridipennis n. sp. <?.

PI. 6, fig. 1.

Ovata, cinerea; fronte arcuata; epistomate albo; antennis nigris,

articule ultimo secundo triplo longiori; thorace lineis quatuor

nigris; scutelli apice ochraceo-rufo ; abdominis segmento primo

toto, reliquorum margine apicali nigris; macrochaetis marginalibus

distinctis; pedibus nigris; palpis rufis.

Long. 10 mm.

Kop halfrond; voorhoofd zuiver afgerond, niet vooruitstekend,

aschgrauw; schedel smaller dan de oogen; voorhoofdsband zwart,

smal; voorhoofdsborstels tot beneden het tweede sprietenlid afda-

lende, drie paar schedelborstels achter elkander en een paar naar

voren gebogen ocellaar-borstels; geen orbitaal-borstels. Oogen tot

bijna aan het ondereind van den kop reikende, met dichte geel-

achtige beharing. Aangezicht, wangen en achterste oogrand wit;

mondrand niet vooruitstekend; gezichtslijsten naar onderen een weinig

ingebogen ; vibrissen aan den mondrand geplaatst , met eenige korte

borsteltjes er boven; onderrand van den kop afgerond en met eene

rij borstels bezet; kinbaard wit. Sprieten zwart, nauwelijks iets

boven de middenlijn der oogen ingewricht; de beide wortelleden
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kort, het derde lid ruim driemaal zoo lang als het tweede; spriet-

borstel aan de wortelhelft verdikt en verder langzamerhand dunner

wordende. Zuiger zwartachtig; palpen roodgeel, naar het einde

verdikt. —Thorax geelachtig aschgrauw, met vier zwarte langs-

streepjes, de beide middensten aan den voorrand beginnende , naar

achteren divergeerende en een eind weegs over den dvvarsnaad

voortgezet; de beide uitersten aan den dwarsnaad afgebroken en

voor noch achter tot het eind doorgetrokken; borstzijden lichl grijs;

schildje aan den wortel zwartachtig, aan den achterrand okergeel,

de beharing en de borstels als bij de voorgaande soort. —Achterlijf

eivormig, de eerste drie ringen ongeveer van gelijke lengte, de

anaal-ring korter; eerste ring zwart, de volgenden aschgrauw met

witachtigen weerschijn en een zwarten, eenigszins glanzigen achter-

rand, die nagenoeg een derde der lengte inneemt, voorts met eene

zwarle rugstreep, nevens welke zich zwartbruine weerschijnvlekken

vertoonen; bij een der exemplaren is in de zijden van den tweeden

ring eene roodgele kleur te zien ; aan het eind van den tweeden

ring zijn een paar vrij lange en steile macrochaeten ; aan heleind

van den derden ring eene geheele reeks van derge'ijke macrochaeten;

anaal-ring als gewoonlijk met vele borstels. —Pooten zwart; achter-

schenen buitenwaarts wimperachtig met borstels , waarvan er een

beneden het midden langer is ; haken en voetballen verlengd , de

voetballen vuilgeel. —Vleugelschubben geelachtig wit. Vleugels grijs-

achlig, steik iridiseerend '), zonder randdoorn; spitscel dicht bij

de vleugelspits geopend ; middeldwarsader op het midden der schijf-

cel; ombuiging der discoidaal-ader met bijna rechten, iets afge-

ronden hoek; spilsdwarsader zacht ingebogen; schijfd warsader flauw

geslingerd.

Drie mannetjes , Java (Piepers) , voortgekomen uit Macroglossa

Bella Cr.

1) Ook bij P. gentilis en modicella zijn de vleugels iridiseerend, ofschoon

minder in 't oog vallend dan bij iridipennis ; trouwens men vindt dit in meerdere

of mindere mate bij vele vliegen en andei-e insecten met naakte vliezige

vleugels.

Tijdsckr. V. Eniom. XXXVI. 12
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Parexorista modicella n. sp, c? Ç.

PI. 6, fig. 2.

Ovata, cinerea; capite albescente; fronte arcuata; antennis nigris,

articule ultimo secundo triplo longiori; thorace lineis nigris ; scutello

toto vel in apice rufescente; abdominis segmento primo toto et

segmentorum reliquorum margine apicali nigris, macrochaetis mar-

ginalibus (in c? parvis); pedibus nigris, tibiis subtesfaceis; palpis

pallide rufis.

Long. 6.5- —9 mm.

Kop halfrond, witachtig; voorhoofd gebogen ,
niet vooruitstekend;

schedel bij het (? veel smaller (ongeveer 1/3) dan de oogen,bijhet

Ç bijna zoo breed als de oogen ; voorhoofdsband zwart, smal;

voorhoofdsborstels tot aan het eind van het tweede sprietlid reikende,

bij het c? zwak ; voorts drie paar schedelborstels achter elkander

en een paar naar voren gerichte ocellaar-borstels ; bij het ? boven-

dien ter wederzijde een paar orbitaal-borstels. Oogen tot bijna aan

het ondereind van den kop afdalende, dicht maar kort behaard.

Aangezicht bijna rechtstandig, bij het ^ zeer smal; gezichlslijsten

van onderen dicht tot de oogen naderende en daar nauwelijks iets

ingebogen ; mondrand niet uitstekend; vibrissen bijna op den mond-

rand geplaatst, met enkele korte borsteltjes er boven; aan den

onderrand van den kop eene rij borstels; kinbaard witachtig.

Sprieten zwart, op of even boven de middenlijn der oogen inge-

wricht
;

het derde lid driemaal zoo lang als het tweede ; spriet-

borstel aan de wortelhelft verdikt. Zuiger zwart, met breede,

meestal geelbruine eindlippen; palpen bleek roestkleurig, soms aan

den wortel zwartachtig. —Thorax grijsachlig aschgrauw, van boven

met zwarte langsstreepjes als bij de voorgaande sooi-t , doch dikwijls

minder duidelijk; schildje grauwachlig roodgeel, althans aan den

achterrand , met beharing en beborsteling als bij de twee voor-

gaande soorten. —Achterlijf eivormig., de beide middenste ringen

het langst; eerste ring zwart, de volgende ringen aschgrauw, met

een zwarten achterzoom , somtijds ineenvloeiende met bruinzwarte

weerschijn vlekken, die zich terzijde van eene zwarte ruglijn ver-
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toonen; dit laatste is meer het geval bij het $, waar ook de zijden

der drie voorste ringen veelal min of meer eene bruinroode tint

hebben; aan den achterrand der beide eerste ringen zijn een paar

macrochaeten, die bij het $ echter veel korter zijn dan bij de

twee voorgaande soorten, en door hare richting, schuin naar

achteren, weinig in 't oog vallen tusschen de dichte beharing,

waarmede het achterlijf bedekt is (zie fig. 2^); bij het Ç zijn deze

macrochaeten langer en duidelijker; aan den achterrand van den

derden ring is eene reeks van macrochaeten , en de anaal-ring is

over de geheele oppervlakte borstelig. —Pooten zwart, de schenen

bruingeel; acliterschenen buiten waarts dicht gtwimperd, met een

längeren borstel beneden het midden ; tarsen en voetballen bij het

S verlengd , de voetballen geelachtig. —Vleugelschubben wit , met

iets gele tint, "Vleugels zonder randdoorn, een weinig grijsachtig;

spitscel kort voor de vleugelspits geopend; middeldwaisader op of

nog iets voor het midden der schijfcel; ombuiging der discoidaal-

ader met rechten, eenigszins afgeronden hoek; de beide buitenste

dwarsaderen flauw gebogen.

Een aantal exemplaren van beide sexen, Java (Piepers), gekweekt

uit Macroglossa Beha Cr., OpJdderes (^Fullonica ? ) , de meesten uit

eene Dasj/c/iira-soovt (^D. grossa Snellen in litt.).

13. P h o r o c e r a d e g e e r i o i d e s n. sp. ^.

PI. 6, fig. 3.

Oblongo-ovata
,

grisea
;

thorace strigis quatuor , abdominis seg-

mentorum marginis posticis, antennis pedibusque nigris; antennis

elongatis, articule ultimo secundo quintuplo longiori
;

palpis rufis.

Long. 7.5 mm.

Schedel nauwelijks zoo breed als de oogen ;
voorhoofd aschgrauw

met witten weerschijn; voorhoofdsband zwart , naar boven versmald
;

voorhoofdsborstels tot beneden het tweede sprietlid afdalende
; drie

paar schedelborstels achter elkander. Oogen met korte, geelachtige

beharing. Aangezicht wit, van boven eenigszins hoekig van het

voorhoofd omgebogen, aan de onderste helft bogig ingetrokken,



180 EENIGE JAYAANSCHBTACHININEK.

aan den mondrand niet vooruitstekend
;

gezichtslij s ten naar onderen

divergeerende en aan de mondopening flauw ingebogen; de spriet-

groef breed, satijnachtig wit; vibrissen juist aan den mondrand

geplaatst, en daarboven op de gezichtslijsten eene rij van 5 of 6

vrij stevige borstels, waarvan de hoogste ongeveer ter halve spriet-

lengle staat; wangen naakt; kinbakken fijn behaard, ongeveer ter

hoogte van een vierde van de lengte-doorsnede der oogen, van

onderen met eene rij borstels. Sprieten zwart, merkelijk boven de

middenlijn der oogen ingewricht; de beide wortelleden zeer kort;

het derde lid vijfmaal zoo lang als het tweede, bijna tot den

mondrand reikende; sprietborstel dicht aan de basis van het derde

lid ingeplant , aan de wortelhelft verdikt. Zuiger roodbruin ,
met

fijne, uitstaande, geelachtige borsteltjes; palpen roodgeel, naar het

einde iets verbreed. —Thorax heldergrijs, met vier duidelijke zwarte

langsstrepen , de beide middensten nog even achter den dwarsnaad

voortgezet , de beide uitersten aan den dwarsnaad afgebroken
;

schildje als de thorax gekleurd, aan den w'ortel zwart, aan den

achterrand met lange macrochaeten. —Achterlijf langwerpig eivormig;

eerste ring zwart, de volgende ringen lichtgrijs met zwarten achter-

zoom en eene zwarte rugstreep ; tweede ring met een paar kleine

marginale macrochaeten , deixle en vierde ringen met een paar

kleine discale- en eene reeks van steviger marginale macrochaeten. —
Pooten zwart

;
voordijen van boven en van onderen met kamachtig

gestelde borstels ; middenschenen onder het midden met enkele

stevige borstels , voorts met krachtige eindsporen ;
achterschenen

buiten waarts met borstels van verschillende lengte ; voor- en midden-

tarsen zoo lang als de schenen , de achtertarsen korter
;

haken en

voetballen verlengd, de voetballen geelachtig. —Vleugelschubben

wit. Yleugels zonder randdoorn , met flauwe grijze tint ;
spitscel dicht

bij de vleugelspits geopend
;

cubitaal-ader vóór het einde een weinig

opgebogen ;
ombuiging der discoidaal-ader met stompen hoek en zonder

aanhangend adertje; middeldwarsader op het midden der schijfcel;

spitsdwarsader zoo goed als recht ; schijfdwarsader zeer flauw gebogen.

Een t?, Buitenzorg, Java (Piepers), gekweekt uit eene rups of

pop, doch zonder dat mij de naam des vlinders is medegedeeld.
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14. Argyrophylax ZetterStedtii Br. B.

Brauer en von Bergenstamm , Beiihclir. K. AJcad. de-r IJ^lsi.

Wien, LVIII, p. 343.

PI. 6, fig. 4.

Een i , Java ;
het is door den heer Piepers gekweekt , doch de

naam van de vlindersoort , waaruit het is voortgekomen , is mij

niet opgegeven.

Mijne determinatie is gegrond op de uitspraak van Professor

Brauer, die zoo goed is geweest mijn exemplaar te vergelijken met

de typische voorwerpen in het Weener Museum, en bevonden

heeft, dat het tot dezelfde soort behoort, ofschoon de herkomst

dier voorwerpen (nl. van Guinea) eene geheel andere is. Ik geloof

geen onnut werk Ie doen , wanneer ik hier eene afbeelding van

het insect geef. Aan de bovenaangehaalde beschrijving moge nog

het volgende, naar mijn exemplaar, worden toegevoegd: het is

4.5 mm. lang
;

de grondkleur .van het lichaam is een zeer glanzig

zwart , op den thorax met iets metaalachtigen gloed , en overal

bedekt met eene dichte, korte, zwarte beharing, waartusschen de

vrij stevige macrochaeten nochtans duidelijk uitkomen
; aan het

achterlijf zijn de zijden van den tweeden en derden ring eenigszins

geelrood; de derde ring is bijna geheel door eene zilverachtig witte

bestuiving ingenomen , zoodat alleen de achterrand (in 't midden

iets breeder) zwart blijft; op den vierden ring, w\aar dergelijke

bestuiving ook zou moeten voorkomen, is zij bij mijn exemplaar

niet aanwezig, maar het kan zijn, dat zij er is afgewischt, daar

het achterlijf bij het prepareeren schijnt geleden te hebben.

15. Gy m n o s t y I i a j a V a n a n. sp. (?.

PI. 6, fig. 5.

Cinerea; capite albido
; thorace striis quatuor nigris; abdomine

coniformi , nigro , segmentorum 2 , 3 et 4 marginis anticis late
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cinereis, in latere albis; stria frontali, antennis pedibusque aigris;

palpis rufis.

Long 6.5 mm.

Kop minstens zoo breed als de thorax
;

voorhoofd plat , iets voor-

uitstekend, aschgrauw, aan de kanten met witten weerschijn;

schedel smaller dan de oogen ; voorhoofdsband zwart , breeder dan

de zijden ;
voorhoofdsborstels tot het einde van het tweede sprieten-

lid afdalende ;
drie paar schedelborstels ;

een paar naar voren ge-

bogen ocellaar-borstels
;

geen orbitaal- borstels. Oogen naakt Aange-

zicht en wangen zilverachtig wit
;

gezichtslij sten naar onderen zeer

flauw in gebogen ; wangen smal, naakt; mondopening ])roed
;

vibrissen lang en stevig, juist aan den mondrand ingeplant, en

daarboven enkele fijne borslelhaartjes op de gezichtslijsten ;
kin-

bakken smal, nauwelijks een vijfde van de lengte-doorsnede der

oogen; kinbaard wil; achterhoofd aschgrauw , de achterste oog-

randen witachtig. Sprieten zwart, lang, iets boven de middenlijn

der oogen ingewricht en bijna tot den onderrand der oogen reikende;

de beide wortelleden kort; het tweede lid met verscheidene kleine

borsteltjes; het derde lid ruim viermaal zoo lang als het tweede;

sprietborstel naakt, niet zichtbaar geleed , nauwelijks tot het midden

verdikt. Zuiger zwart, de eindlippen bruin, met gele borsteltjes;

palpen cylindrisch, vuil roodgeel. —Thorax van boven aschgrauw
,

met vier zwarte langsstrepen, die ook achter den dwarsnaad zicht-

baar blijven; borstzijden witachtig; schildje donkergrauw, aan den

achterrand met enkele lange macrochaefen. —Achtel lijf kegel-

vormig, de ringen nagenoeg van gelijke lengte; eerste ring zwart,

de overigen aan den voorkant voor ongeveer twee derden grijs, van

achteren zwart; op den tweeden en derden ring treedt de zwarte

kleur in 't midden naar voren en vormt daardoor eenigszins een

rugband ; in de zijden heeft de grijze kleur een zilverachtig witten

weerschijn, die zich ook op den buik verfoont; lange macrochaeten

zijn zoowel op het midden als aan den achterrand der ringen. —
Pooten slank en lang; de voor- en middenheupen, alsmede de voor-

dijen aan de buitenzijde en de middendijen hebben de witaclitige

kleur der borstzijden; overigens zijn de pooten zwart; voordijen
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van boven en van onderen met eene rij lange borstels ; midden-

dijen mei. enkele lange borstels van onderen aan de wortellielft
;

achterdijen met eene rij borslels aan de buitenzijde en eenige

langere van onderen
;

middenschenen met een paar stevige borstels

in 't midden ;
achterschenen buitenwaarts met eene reeks borstels

,

waarvan een langere onder het midden; al de schenen bovendien

met krachlige eindsporen; tarsen langer dan de schenen; haken en

voetballen verlengd , de voetballen geelachtig. —Vleugelschubben

grauwgeel. Vleugels met flauwe grijze tint; spitscel even voor de

vleugelspils geopend; discoidaal-ader met afgeronde ombuiging, en

daarna als spitsdwarsader recht; middeldwarsader op het midden

der schijfcel; sch ij fd warsader duidelijk geslingerd.

Een c?, Java (Piepers). Onbekend uit welke vlindersoort het is

voortgekomen.

Deze Tachinine is door mij gehrsichi loi hei geslachi G^miios fi/ lia,

zooals dit in de geschriften van Brauer en von Bergenstamm is

opgevat. Oorspronkelijk werd het door Macquart opgericht (Sait, à

Bufon, II, p. 216), ten einde daarin drie Zuid-Âmerikaansche

soorten op te nemen, door Robineau-Desvoidy onder even zoovele

generieke namen beschreven, te welen: Maerotnyia depressa,

Harr'ma scidellarls en LescJienauUia cilipes-. Kennelijk had Macquart

het doel, om daardoor het groote aantal geslachten, door zijn land-

genoot in 't leven geroepen , eenigszins te beperken. Later voegde

Macquart aan zijn genus GìjmìiosUjUa nog vier andere soorten toe:

G. setosa van de Kaap, analis uit Guyana
,

/iwcm/ü; uit Brazilië

en quadrïmaculata van Triton-baai {J)ipt. exot. II, 3, p. 88, id.

supp. 3, p. 52 en supp. 4, p. 227),

Het mag betwijfeld worden, of al de genoemde soorten wel

inderdaad generiek aan elkander verwant zijn, en evenzeer zelfs

of zij , naar de zeer korte en vage beschrijvingen van Robineau

Desvoidy en Macquart, wel ooit weder zullen worden herkend. Bij

de instelling van het genus wordt het door Macquart sleohts in

een paar regels aldus gekarakteriseerd: «Corps large. Episteme

saillant. Antennes un peu allongées, slyle nu ou tomenteux. Ab-

domen déprimé». Zeker geheel onvoldoende om zich eene
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eenigszins juiste voorstelling te maken van hetgeen de auteur be-

doelt. Dat er overigens zeer uiteenloopende vormen in zijn opge-

nomen , blijkt als men let op de woorden : « corps large » en deze

vergelijkt met de eenige afbeelding, die van een der soorten, G.

fasciata Macq. , is gegeven [Dipt. exot. suppl. 3 ,
pi. 6 , fig. 3)

,

alwaar eene zeer langwerpige vlieg met kegelvormig en spits toe-

loopend achterlijf wordt voorgesteld.

Waarschijnlijk is het deze afbeelding geweest, welke het ge-

slacht Gymnosiylla ^), —dat sinds 1835 door niemand is herkend
,

althans zooveel ik kan nagaan, door niemand werd besproken, —
weder, ten minste wat den naam betreft, in eere heeft gebracht.

Het wordt namelijk weder vei-meld in den hoogst belangrijken

arbeid van de beeren Brauer en von Bergenstamm over de Muscaria

schizometopa [Denlcschr. K. Acaä. Wiss. ìVieiì). In deel LVI,

p. 128, dezer «Denkschriften» wordt het door genoemde schrijvers

als Gymnostylia Macq. in hunne groep der Pseudodexidae gesteld

en worden meer uitvoerig de kenmerken aangegeven , waardoor het

zich van aanverwante genera onderscheidt, terwijl als type wordt

vermeld G. ornata Schiner uit Zuid-Amerika 2) , eene toenmaals

nog onbeschreven soort, maar die later in deel LVIII, p. 374 is

beschreven. Ter laatstgemelde plaatse wordt het geslacht niet meer

Gymmsiylia Macq. , maar Gymnostylia n. g. (non Macquart) ge-

noemd. Dit wordt zeer begrijpelijk, als men in aanmerking neemt
,

dat aldaar (p, 405) de soorten worden opgegeven, die er toe be-

hooren , maar dat daaronder geen enkele van de hierboven genoemde

soorten van Macquart of van Robineau Desvoidy voorkomt, welke

dan ook zeker wel allen aan de beeren Brauer en von Bergenstamm

onbekend zijn gebleven ^).

1) Wel te onderscheiden van Gymnostylina Macq. , een even raadselachtig

geslacht, dat tot de groep der eigenlijke Muscinen schijnt te behooren, maar

waarvan de eenige beschreven soort (uit Europa) tot dusver niet weergevonden is.

2) In DenkscJir. dl LVI wordt als vaderland dezer soort Columbië, in dl. LVIII

Venezuela aangegeven.

3) Het heet immers daar een „Verzeichniss" alleen van de door de schrijvers

zelven onderzochte en vergeleken soorten.
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In hoever het nu onder deze omstandigheden geoorloofd was,

den door Macquart gegeven naam te beliouden, en of het niet

beter ware geweest hier een geheel nieuwen naam in te voeren, —
gelijk trouwens de schrijvers elders in hua voortreffelijk werk

gedaan hebben, zoo vaak zij onzekere of heterogene bestand-

deelen in vroegere geslachten bespeurden ,
— laat ik voor het

oogenblik daar. Van nu af zal len minste aan den generieken naam

Gymnostylia eene meer vaststaande beteekenis kunnen worden ge-

hecht, en op dien grond heb ik ook niet geaarzeld, de door mij

beschreven Javaansche soort in bedoeld geslacht eene plaats te geven.

Onder de kenmerken der Pseudodexidae
, waartoe het geslacht

Gymnostylia Br. B. behoort, wordt vei'meld : «Vibrisse ganz am

Mundrande neben den Ende des Clypeus»; terwijl onder de soorten

van het geslacht onder meer ook wordt aangegeven 6'. (^Mèigenia)

c'mgulata Schiner [D'qjf. Nov. Heise, p. 327). Of dit laatste terecht

is geschied, kan ik niet beoordeelen , doch het komt mij voor, dat

Schiner, toen hij zijne voorwerpen als Meigenia beschreef, wel

zal gelet hebben op de vibrissen , die bij dit laatste genus steeds

duidelijk een eind boven den mondrand zijn ingoplant.

Nog moet ik opmerken , dat onder de Gymnostylia-Boovien, door

Brauer en von Eergenstamm opgegeven , ook wordt aangelroflen

G. {^Facilina) famelica Wied. [Auss, Zwcljl. II, p. 334), welke

soort nogmaals in hunne & Verzeichniss » op p. 406, als lot het

genus Stomatodexia behoorende, wordt genoemd.

LEI OS IA nov. gen.

Xe tog (glad).

Vrij kleine Tachininen , sexueel in kleur verschillend. Kop in

profiel langwerpig, zoo breed als de thorax; voorhoofd eenigszins

vooruitstekend , in i smaller dan de oogen , in 2 ongeveer even

breed als de oogen; voorhoofdsborstels stevig, tot iels beneden het

tweede sprietlid afdalende; voorts drie paar schedelborstels achter

elkander en een paar naar voien gei'ichte ocellaar-borstels; bij het

% bovendien ter wederzijde een paar naar voren gebogen orbitaal-
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borstels, die l)ij het <? ontbreken. Oogen behaard. Aangezicht een

weinig teruggetrokken, aan den mondrand niet vooruitstekend;

wangen matig bieed, naakt; gezichtslijsten naar onderen divergee-

rend en dan iets ingebogen naar de mondhoeken loopende; vihrissen

aan den mondrand ingewricht; kinbakken smal, nauwelijks een

vijfde van de lengte-doorsnede der oogen. Zuiger en palpen kort.

Sprieten daarentegen lang; het derde lid lint vormig, vijf- of zesmaal

zoo lang als het tweede; sprietborslel naakt, zonder zichtbare ge-

leding, tot bijna aan het midden duidelijk verdikt , verder haarfijn.

Thorax ongeveer even lang als breed; schildje stompdriehoekig
,

bijna halfrond; achterlijf eivormig; macrochaeten alleen aan den

rand der ringen. Pooten matig lang; achterschenen buitenwaarts

met verspreide borstels van ongelijke lengte; haken en voetballen

in <? verlengd , in 5 kort. VJeiigelschubben groot. Vleugels zonder

randdoorn ; spitscel op kleinen afstand van de vleugelspits geopend;

schijfdwarsader dichter bij de ombuiging der discoidaal-ader dan bij

de middeldwai'sader.

16. Lei o s i a f I a visq u am a n. sp. c? Î.

PI. 6, fig. 6.

Tota nigra , abdomine nitido (e?)
; thorace scutelloque cinereis

;

abdomine nigro, annulo et maculis duabus lateralibus flavis (?);

tegulis flavis.

Long. 5 mm.

Voorhoofd geelachtig; aangezicht en wangen wit, eenigszins

zilverachtig; sprieten, zuiger en palpen zwart. Thorax en schildje

bij het f?' zwart, aan den voorkant van den thorax nauwelijks iets

grijsachtigs en met eene flauwe aanduiding van zwarte strepen;

bij het 5 de I borax en het schildje geelachtig aschgrau w; de tee-

kening op den rug van den thorax iets duidelijker en bestaande

uit een paar divergeerende dunne langsstrepen vóór den dwarsnaad

en een paar, op den dwarsnaad afgebroken zijstrepen. Achterlijf

bij het <? geheel zwart en zeer glanzig, met eene dichte borstelige

beharing; bij het ? is het achterlijf mede glanzig zwart, doch
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aan den voorrand van den derden ring is een okergele zoom , en

op den vierden ring zijn een paar driehoekige vlekken van dezelfde

kleur. Aan den acht errand van den thorax en aan dien van het

schildje zijn lange macrochaeten ; aan den achterrand van den

tweeden lijfsring een paar-, en aan dien van den derden en

vierden ring verscheidene macrochaeten. Poolen glanzig zwart, over

't geheel met verspreide borstels. Vleugelschiibben in beide sexen

levendig okergeel. Vleugels glasachtig, aan den wortel mei geel-

achtige tint; middeklwai'sader vóór het midden der schijfcel; om-

buiging der discoidaal-ader rechthoekig; spilsdwarsader ingebogen
;

schijfd warsader bijna recht.

Twee mannetjes en een wijfje, Java (Piepers), alien gekweekt,

een der mannetjes uit de rups van Lycaena Fliuius Fabr.

VERKLARINGDER AFBEELDINGEN.

PI. 4, fig. 1. Nemoraea tropidobothra Br. B. i.

)) » (kop in profiel).

Crossocosmia Sericariae Rond. S.

y> » (kop ^ in profiel).

» )) (kop c? van voren gezien).

» )) (kop Ç in profiel).

» » (kop 5 van voren gezienj.

» 3. Crossocosmia curvipalpis n. sp. (?.

» 'Sa. » » (kop in profiel).

» 4. Crossocosmia discreta n. sp. c?,

» Aa. » » (knp in profiel).

)) 5. Masicera lineari fions n. sp. e?,

» 5a. » ì> (kop in profiel).

))
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PI. 5, flg. 1. Parexorista rubeola n. sp. Ç.

» » (kop in profiel).

» » (l^op v^i^ voren gezien).

Parexorista corvinoides n. sp. i.

Parexorista curvipes n. sp. <?.

» » (kop in profiel).

Parexorista laeviventris n. sp. c?.

» )) (kop in profiel).

Parexorista gentilis n. sp. c?.

» » (kop in profiel).

» » (kop van voren gezien).

» » (achterlijf van terzijde).

Parexorista iridipennis n. sp. c?.

» » (kop in profiel).

Parexorista modicella n. sp. c?.

» » (kop van voren).

)) t> (achterlijf van terzijde).

Phorocera degeerioides n. sp. c?.

» » (kop in profiel).

Argyrophylax Zetterstedtii Br. B. <?.

» » (kop in profiel).

Gymnostylia javana n. sp. (7.

)) » (kop in profiel).

Leiosia flavisquama n. sp. Î.

)) » (kop (? in profiel).

» » (kop ? in profiel).

)) » (kop c? van voren gezien).

» » (kop Ç van voren gezien).


